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Jobb szervezéssel 
többre mehetnének

Tatabányán fontos hivatást 
tö lt be a szénbányászati 

tröszt építészeti üzeme. Ez a 
vállalat ta rtja  karban a tröszt
höz tartozó épületeket és laká
sokat. Ezenkívül pedig ez az 
üzem építi az új kertvárosi há
zakat.

Az építészeti üzemben dol
gozó, mintegy 70 ifjúm unkás 
derekasan kiveszi a részét a 
sokoldalú tennivalókból. Az 
üzemi KISZ-szervezet elsősor
ban a term elést elősegítő fel
adatok megoldásával foglalko
zik. Az elm últ év során példá
ul társadalm i m unkával fedtek 
be két raktárhelyiséget. Nagy 
gondot fordítottak a „Szakma 
i f jú mestere”-mozgalom sike
res megszervezésére is.

Ebben az évben az „Ifjúság 
a szocializmusért-mozgalom
kerü lt előtérbe. A KlSZ-veze- 
tőség tagjai felosztották maguk 
között az üzem fiatalja it, és 
csaknem mindegyikkel megbe
szélték, m it lehetne vállalni, és 
mi ennek .a  célja. Jelenleg 26- 
an vesznek részt a mozgalom
ban. Ezek a fiatalok nem akár
milyen célt tűztek maguk elé, 
m ert többek között 520 óra tá r
sadalmi m unkát vállaltak. E 
mennyiséget akkor értékelhet
jük  igazán, ha hozzátesszük, 
hogy ennek oroszlánrésze szak
munka.

— Eddig hány órát teljesí
tettek?  — kérdeztük Harasta 
István  elvtárstól, az üzemi 
KISZ-szervezet titkárától. A 
titkár gyors számvetés után 
válaszol:

— Százharminc órát.

Hát, a teljesítés nincs egé
szen arányban a vállalás

sal — adunk hangot vélem é
nyünknek. H arasta elvtárs 
ugyan meggyőzően bizonyítja, 
éppen a szakm unkákból — víz
vezetékszerelés, lakatosm unka 
— adódik, hogy ezekre csak az 
építkezések végén kerülhet 
sor. S azzal zárja  le a  vitát,_ 
hogy:

—'  A z év végére minden vál
lalást teljesítünk!

Aztán tovább boncolgatjuk a 
KISZ-szervezet életét. Kiderül, 
igen nehéz összefogni a fia ta
lokat, hiszen az állandóan vál
tozó m unkahelyeken kisebb 
csoportokban dolgoznak.

— Bizony, előfordul, hogy 
hetekig se jönnek be az i f jú
m unkások a központi telep
helyre — m ondja H arasta elv
társ.

Az eszmecsere nem lenne 
célravezető, ha nem  vet

nénk fel, hogyan lehetne jobb 
szervezéssel ellensúlyozni ezt a 
hátrányos helyzetet. S H aras
ta  elv társ is egyetért velünk, 
hogy célravezető lenne a bizal
mihálózat kiépítése. Minden 
m unkacsoportban ta lá lha t egy- 
egy fiatalt, aki rendszeresen 
kapcsolatot ta r t  a KlSZ-veze- 
tőséggel, és tá jékozta thatja a 
vele dolgozó ifjúm unkásokat.

A szervezettség m egjavításá
val növekednék a KISZ befo
lyása a fiatalok között. így el 
lehetne érni, hogy újabb ta 
gokkal gyarapodjanak, hiszen 
jelenleg csak 18-as létszámú az 
alapszervezet. Ezzel párhuza
mosan növelni lehet az „Ifjú
ság a szocializmusért”-mozga- 
lom üzemi részvevőinek szá
m át is. Persze, nem  egyszerű 
felhívásokkal, hanem  a fiata
loknak megfelelő módszerek
kel. Ilyen például az üzemben 
dolgozó sportolók aktivizálása. 
A fiatalok biztosan szívesen 
vennék, ha a KISZ segítségével 
egy-egy sportot jobban megis
m ernének. A közös edzések, 
m ajd a  versenyek szilárdabbá

tennék az üzemi kollektívát. 
Ezt az összetartozást erősítené 
az is, ha a KISZ-szervezet még 
többet foglalkozna az oktatás 
különböző kérdéseivel. Na
gyobb erőfeszítéseket kellene 
tenni például a VII. és VIII. 
osztályból kim aradtak tovább
tanulása ügyében. Folytatni le
hetne, és kellene a „Szakma 
ifjú  m estere”-mozgalmat, s 
megérdeklődni, melyik fia ta l
nak lenne kedve technikum ban 
tovább tanulni.

A javaslatok m egvalósításá
nak szilárd ta la ja  van, hi

szen ebben az üzemben jóné- 
hány ifjúsági vezetőt neveltek 
m ár. S ami a leglényegesebb, 
az üzemi pártszervezet nagy 
szeretettel és gondossággal 
foglalkozik a fiatalok minden 
ügyével. Bízunk benne, hogy a 
közeljövőben együttes erővel 
kiküszöbölik a jobb szervezett
séget gátló akadályokat. A kkor 
m ajd arró l szám olhatunk be, 
hogy egy létszám ban és befo
lyásában megerősödött KISZ- 
szervezet m unkája nyomán a 
fiatalok az eddiginél is jobb 
eredm ényeket érnek el a Tata
bányai Szénbányászati Tröszt 
építészeti üzemében.
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Szorgalmas fiatalok
A kocsi falusi ifjúsági 

szövetkezetben nyáron
sem szünetelt a m unka. El
végezték , a növényápolást, 
nagy mennyiségű szénát
gyűjtöttek össze és elké
szítették a  nyúlketreceket 
is. Mire megszólal az is
kolaév kezdetét jelző 
csengő hangja, a nyári idő
szakra gondozásra kiadott 
nyúlállom any ú jra  a kö
zös telepen lesz.

A lenfonógyár szemefénye, 
a fia ta lság

A Komáromi Lenfonógyár
ban nagy becsületük van a  fia
taloknak. Ez elsősorban annak  
köszönhető, hogy a KlSZ-szer- 
vezet igen jól mozgósítja tag
jait. Az ifjúsági szövetség gyá
ri aktiv istáinak példam utató 
helytállása a term elésben, tá r
sadalm i m unkákban és a  kul
turális tevékenységben, magá
val ragadja a  fiatalságot.

Az augusztus 20-a tiszteleté
re  ind íto tt m unka versenyben 
több m int 500 ifjúm unkás vett 
részt. Az alkotm ány ünnepén 

20 fiatal nyerte el a „kivá
ló dolgozó” oklevelet vagy 

jelvényt.
A gyárban négy KISZ-brigád 
és két ifjúsági szocialista b ri
gád versenyez egymással. A 
nedvesíónóban most alak íta
nak KISZ-brigádot. A KISZ- 
szervezet vezetősége kezdemé
nyezte, hogy ebben az üzem
egységben bízzanak egyes gé
peket a KISZ-tagokra, s  ők 
gondoznák azokat. A nedvesfo
nó 60 KISZ-tagja szívesen 
vállalná el a  gépek patronálá- 
sát.

Az üzemben nem rég beindí
to tt K ISZ -őrjárat egyik legfon
tosabb feladata, hogy 

a nagymértékben előfor
duló fonalszennyeződést 

kiküszöböljék.
A mozgalom másik, igen je
lentős célja az, hogy a gyárban 
dolgozó valam ennyi ifjúm un
kás figyelemmel kísérje az 
egész term elést. Fel akarják  
kelteni érdeklődésüket az elő
forduló hibák leküzdése iránt, 
hogy ezáltal segítsék a term e
lékenység fokozottabb növelé
sét.

A KISZ-szervezet tagjai kö
zül igen sokan já ru ltak  hozzá 
a szép eredm ények eléréséhez. 
Páré Ilona, Szabó Erzsébet, 
Horváth Erzsébet, valam int J a 
ni Márta és W üt Teréz brigád

ja  különösen kiemelkedő m un
kát végez. Érdemes megemlíte
ni, hogy a  fiatalok szakmai 
fejlődéséhez nagy segítséget 
n yú jt Pum m er Flórián főmű
vezető. Sokat foglalkozik ve
lük, és szívesen ad  tanácsot, ha 
problém ájuk akad.

Még augusztus hónapban 
megszervezik — m integy 50 
KISZ-tag részére — a  szakmai 
továbbképzést. Szeptem ber vé
gén beind ítják  a KISZ politi
kai kört és az ifjúsági pártsze
m inárium ot is. E lőreláthatólag 
az  eddig jelentkezett 80 KISZ- 
tagon kívül még 20 szerveze
ten  kívüli f ia ta lt is bevonnak 
a  politikai oktatásba.

A szakszervezet segítségével 
a  KISZ

visegrádi hajókirándulást 
szervez szeptember 10-re, 
melyen 110 fiatal vesz 

részt.
A k irándulásra 20 fiatal te lje
sen ingyen megy, akiket így 
jutalm aznak meg az  augusztus 
20-i m unkaversenyben elért 
eredm ényekért. A K lSZ-szer- 
vezet változatos, gazdag mű
sort á llíto tt össze; így a  vár 
m egtekintésén kívül Visegrád 
történelm i nevezetességeinek 
ism ertetésére egy TIT-előadót 
biztosítottak. Szellemi öttusa
versenyt rendeznek a k irándu
láson, s  ügyességi verseny is 
lesz. A fiatalok jó kedvét, vi
dám  hangulatá t az 5 főnyi 
K ISZ-zenekar részvételével is 
elő k íván ják  segíteni;
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— A KISZ megyei végre- ( 
hajtó bizottsága csütörtö
kön ülést tartott. Az ülés i 
a KISZ központi bizottsága! 
május 25-i az úttörő-mozga
lomra vonatkozó határozatá
ból adódó teendőket vitatta 
meg.

SZO M Ó DI TIZENNÉGY ÉVESEK
A  Szomódi Á ltalános Iskola 

igazgatói szobájában lapozga
tom az osztálynaplót. A most 
végzett VIII. osztály érdekel. 
JŐ közepes osztály volt, 3,34-es 
tanulm ányi átlaggal. Megtu
dom, hogy a term előszövetke
zetnek sokat segítettek, ősszel 
a  kukoricatörésben, év végén 
pedig a kertészetben. Az igaz
gató a  napló végén egy névre 
m utat. — Itt van a Seres Vali! 
Egyik szülői értekezleten el
m ondta az édesanyja, hogy 
amióta részt ve tt a kislány a 
kukoricatörésben, otthon  is 
szívesen segít. Pedig azelőtt 
idegenkedett az ilyen m unká
tól. És nemcsak Vali van így, 
hanem a többiek is. Purger Jó
zsef például mezőgazdasági 
technikum ba jelen tkezett — 
és nyáron a szövetkezetben  
dolgozik.

Az agronómus is segít
Nemsokára o tt ülök a ny ílt

tekintetű, szőke fiúval szem
ben. — Józsika sokat segít ne
kem  — m ondja Purgerné, aki 
a tejcsarnokban dolgozik. 
Gyakran m érik együtt zárás 
után a  begyűjtött tej zsírtar
talm át, s  együtt örülnek annak 
is. hogy a term előszövetkezet
től bevitt te j 4,1 százalékos 
zsírtartalm ú. P urger Józsefet 
a  termelőszövetkezet küldte 
továbbtanulni a mezőgazdasági 
technikum ba. Ösztöndíjat is

7 4 0  TONNA VAS, 2 0 0  EZER ÓRA 
TÁRSADALMI MUNKA AZ ÚTTÖRŐK SZÁMLÁJÁN
Megyénk úttörői a  m últ tanévben igen sok közhasznú 

m unkát végeztek. Segítettek iskolájuk és annak környéke csi
nosításéban. parkokat fasorokat létesítettek, s sokat segítették 
a  termelőszövetkezeteknek is. A jubileum i év 15 vállalásának 
teljesítése során a  megye úttörői összesen csaknem 200 000 tá r
sadalm i m unkaórát végeztek. A tatabánya-kertvárosi úttö
rők például fejenkint 20 órát dolgoztak a Szabadság Tsz-ben, 
s sportpályát építettek iskolájuk udvarán. A kesztölciek rend
behozták a régi tűzoltószertárt és csapatotthont létesítettek, a 
szomódiak a  helyi pártház építésénél segédkeztek, az ácsiak 
pedig összesen 1800 óra m unkát végeztek a  tsz-ben.

A hulladékgyűjtésben is szép eredmények születtek. A 
m últ tanévben a megye úttörői csaknem 740 tonna vasat. 17 
tonna fémet. 40 tonna papírt. 15 tonna textilhulladékot. 10 
tonna gesztenyét és 6325 kiló gyógynövényt gyűjtöttek össze.

felajánlottak, az agronómus 
pedig megígérte, hogy segít a 
gyereknek a  tanulásban, főként 
a  gyakorlati dolgokban.

— Nem  is akartam  más pá
lyára m enni — m ondja a  gye
rek. — Nagyon szeretek a tsz- 
ben dolgozni, segítettem a répa
kapálásnál, őriztem  az állato
kat, szalmát húztam. E zzel 10 
munkaegységet kerestem  nyolc 
nap alatt. — Édesanyjának is 
az a  legnagyobb vágya, » hogy 
az iskola után ide jöjjön vissza 
a fia.

Ottó sem akar lemaradni
Hartmann. Ottó édesanyja hí

vására m aszatos arccal jön ki 
a  kocsiszínből. A nagyapa szer
szám ait hozta éppen rendbe. 
H artm annéknál az egész csa
lád tanul. Az apa fejő és cso
portvezető a  tsz-ben, s  estén
ként ő is előveszi a könyvet, 
vagy a csoport névsorát, hogy 
kiszám ítsa a  munkaegységeket. 
Egyik fiuk, Marci, a Kertészeti 
és Szőlészeti Főiskolára jár. Ha 
elvégzi, ő is Szomódon akar 
dolgozni.

— Nagyon örülök, hogy ilyen  
szívesen tanulnak a gyerekeim  
— mondja az édesanya. — Pe
dig az első évek nehezen m en
tek  Ottónak. Egyszer egy jól 
sikerült dolgozat után a tanár 
ezt irta a füzetbe: Jól van, O t
tó. látom, te sem akarsz a test
véreidtől lemaradni. Ettől 
kezdve nem  sok baj volt vele.

Az iskolában O ttó legjobban 
a fizikát szerette, otthon meg 
m indig szögei, szerel, kalapál. 
Mezőgazdasági gépészmérnök
nek készül. S  most nagyon vár
ja  az új iskolaévet.

A tsz legfiatalabb kovácsa
Mocsi Géza is ebben az év

ben végezte az általános iskola 
VIII. osztályát, közepes ered
ménnyel. Két. hete dolgozik a 
tsz kovácsműhelyében. Kinzer 
Gyula kovácsmester szerint 
„ügyeskedik” a fiú. A jó véle
m ény pedig igen fontos, m ert 
Gézát próbaidőre vették fel.

— Tetszik a kovácsmester
ség? — kérdem  tőle.

— Meglehetősen — válaszol 
a  gyerek kim érten. De ahogy

Új kötelesség küszöbén
Ismét m egjelentek — m int minden év nyárutóján  — a 

* nemzetiszin szegélyű plakátok, melyek a 4 sorozó bizottságok 
l elé hívják a  fiatalokat. Uj kötelesség küszöbére érkezik a fel- 
’ növekvő nemzedék. Az új korosztály rövidesen megkezdi a 
»szocialista haza védelméhez szükséges tudás elsajátítását. Sok- 
»oldalú ism ereteket, acélos erő t és szorgalm at igényel ez. A so- 
í rozás tulajdonképpen az  új kötelesség jelentőségéhez m ért 
[gondos, szeretetteljes kiválogatás. A jövendő újoncot nem ke- 
[ vesebb, m int ha t orvos vizsgálja meg Igen alaposan. A sorozást 
[végző tisztek pedig nevelő bará tkén t beszélgetnek a fiatalok
k a l .  M indenkivel m egtárgyalják, hol dolgozik, milyenek a csa- 
i ládi körülményei, mi irán t érdeklődik. S gyakran tanácsokat 
i adnak, hogyan tanuljon tovább a fiatal, m iként egészítse ki 
i szaktudását, vagy éppen családi problém a megoldására vá l
la lk o zn a k . A fiatalok bizalommal elmondják, milyen fegyver- 
' nem ben szeretnének eleget tenni a  szocialista haza védelmét 
»jelentő magasztos kötelességnek.

> A szakorvosi vizsgálatok után zárt rendbe állnak a jövő hon
védéi és autóbuszon szállítják őket a sorozás színhelyére.

m egm arkolja a  kalapácsot, s ' 
biztos m ozdulatokkal ü t az iz- |
zó ekevasra, abból látszik, hogy 
szívesen csinálja.

Dicséret
a hangoshíradóban

Gora Mihály, az iskolaigaz
gató fia  állatorvos szeretne 
lenni. Most Csehszlovákiában 
van, rokonoknál. De ap ja el
m ondja helyette, hogy ő is 
csaknem egész n ap já t a  tsz- 
ben, a  barom fitelepen tölti. 
Egyszer észrevette, hogy nap
ról napra  eltűnik néhány tyúk. 
S nem sokára büszkén je len tet
te, hogy elfogta a to lvajt — 
egy rókát. A gyerek kézzel 
csípte nyakon a  veszedelmes* 
kártevőt.

— M isikém, te nótát kapsz a 
hangoshíradóban — ígérte néki 
a hálás tsz-elnök.

— Aztán itt  van a  volt nyol
cadikosok közül Berták Ilona,, 
aki az állam i gazdaságban dol
gozik, és Szabó Lajos, aki a 
szövetkezet egyik kom bájnján 
segédvezető. A falu  elküldi 
fia ta lja it tanulni, hogy néhány 
év m úlva visszajöjjenek orvos
nak, agronómusnak, kom báj- 
nosnak vagy brigádvezetőnek, 
így segítik a városban tanul
takkal a  falu  fejlődését.

Deli Mária

, Milyen az élet 
egyik tiszttel.

a honvédségnél? — beszélgetnek a sorköteles” 
s a cigarettakínálás a bajtársiasság egy voná

sát jelenti.

’ Biz a legény bevált, s megkapja katonakönyvét. Lehet, hogy rö- 
'videsen — kívánsága szerint — a határőrség egyenruhájával 

cseréli fel civil öltözékét.

E  TA, Z S  U Z S I  É S  M A  R I
A „hivatal” komolyságát né

hány percre letette a három  
lány: Eta, Zsuzsi és Mari. Igaz, 
ez a komolyság am úgy is csak 
nyolc órára szól, talán még 
annyira sem, hiszen csak kós
tolgatják most a m unkát, 
egyébként diákok m ind a hár
man. Kender Etelka és Kere
kes Mária a tatai gim názium 
ban, Elek Zsuzsi a komáromi 
gép- és gyorsíró iskolán.

A  színhely a Terményforgal
m i Vállalat tatai kirendeltsége. 
Ott „vételjegyzik” naphosszat 
a beérkezett term ényt, cséplé- 
si eredménylapokat készítenek  
vagy gépelnek, íz l ik  a  m unka

nagyon, még a velejáró áldo
zatot is szívesen veszik, azt, 
hogy nem  m ehetnek napköz
ben a strandra, m in t diáktár
saik. Persze, van értelme a „le- 
mondás”-nak, m ivel szépen 
keresnek, havonta 850 forintot. 
A z első fizetésnek már a „nya
kára is léptek”. Eta ruhát, ci
pőt vett, Zsuzsa kabátot. Mari 
szintén ruhát, pulóvert.

Most „kisegítő adminisztrá
tor" a titulusuk, nem  „diák”. 
A z iskolai élm ények helyett 
most a m unkahely élményei 
rajzanak bennük. Hogy m ilyen  
rem ek főnökük van, meg 
hogy m ilyen  jó  a  kollektíva

itt a hivatalban. Ebédszünet
ben labdáznak, tréfa is kerül 
bőven a nyolc óra alatt. Azért 
a m unka sem marad el.

Egy biztos: gyorsan elrepül 
így m unka közben a vakáció. 
Egyedül talán csak a m am á
nak hiányzanak odahaza, m ert 
ott is elkelne a segítség. De 
m ivel a családi „beruházás
hoz” ők is hozzájárulnak, hát 
a mama sem bánja. Hadd 
szokják meg a hivatal, a m un
kahely légkörét, m ert az iskola 
után már nem  kóstolót kap
nak csak belőle, hanem az 
lesz az élethivatásuk.

-o  vas as


